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Șefii 
Poliției, 
nunți  
cu dar!

europarlamentarele 
și Martin Scorsese

Coldea, băgat în 
Academia Română!

Rareș Bogdan s-a șters la 
fund cu miliardele datorate 

României de Germania

Timmermans  
și respectul  

pentru  
un găinar 

liberalii, 
campanie cu 
Schengenul  

la breloc

iohannis trebuie să 
aleagă: românii sau 

multinaţionalele?

Manchester City, exclusă 
din liga Campionilor?!
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Când n-ai cap, vai de fustă...
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1€ 4.7616 lei
1$ 4.2367 lei
1chf 4.2038 lei

Bitcoin BTC
$ 8.124 

Ripple XRP
      $ 0,3833 
Ethereum ETH
 $ 206,96

Răzvan Ioan BoanchIş

Ia o Pauză!

RadIcal... 
de Tatoiu

Dilema 
consumatorului 

caPtiv 
Îi musai să alegi! Dar ce? Bombarda-

mentul cu miracole electorale cere căști de 
filtrare a zgomotului. Câți dintre noi nu se 
grăbesc la toaletă în pauza de publicitate ca 
să nu mai audă reclamele obsesive cu pro-
duse miraculoase care te lasă fără negi, îți 
rezolvă durerile de spate sau genunchi, îți 
reglează jetul și plăcerea, te ajută să dansezi 
pe manele sau tango? La tv nu se uită dan-
satorii de tehno. Pentru ei sunt reclamele 
pe net cu destinații “all inclusive” la preț de 
tigăi de ultimă generație pentru gătit bur-
geri bio cu fructe de mare. Acum avem pu-
blicitate electorală. O ascult că nu am ne-
voie la budă chiar atât de des, deși lupta cu 
kilogramele, la modă lupta, mă îndeamnă 
să beau prea multă apă din rezerva pe ducă 
a planetei. Reclamele astea electorale sea-
mănă cu cele din 90. ”Dacă vrei poţi”, 
”Odată pe zi un bărbat trebuie să se simtă 
excelent” ne promiteau  furnizorii în capi-
talismul sălbatic al anilor 90. Erau chitiţi să 
ne facă să cumpărăm. Oricum  erau mai 
haioase decât astea de astăzi, politic corec-
te și targetate pe principiul  descalecă și 
vinde-te, încalecă și dute. Acum mă simt 
precum călătorul la law cost în aeroportu-
rile create pentru consumatorii captivi du-
pă controlul bagajelor. După ce ies din ae-
roport o să găsesc aceleași produse strălu-
citoare la prețuri mult mai mici. Mergeți la 
Monoprix în Franța și comparați prețul 
din duty free cu cel de la raft și vă cruciţi. 
Vorba aia, prost nu e cine cere. Revin la 
consumatorul  captiv, de publicitate electo-
rală. Cea mai elocventă comparație cu de-
cizia de vot e cea cu alegerea unei  firme de 
telefonie sau a uneia de  furnizare de ener-

gie sau a băncii unde să mă împrumut. Am 
nevoie de telefon mobil. Nu pot fără el. 
Pot, dar mă ejectează cercul social dacă nu 
am unul. Așa că mă uit la oferte. Pe toți îi 
înjură abonații. Mă uit la reclame. Majori-
tatea spun același lucru în moduri diferite, 
”dormi liniștit, noi ne ocupăm de nevoile 
tale”. Până când cade rețeaua și îți aduci 
aminte de exprimări ale frustrării în limbaj 
“politic incorect”. Toate mitingurile astea 
electorale seamănă cu campanile de CSR 
(corporate social responsability). Ca să ui-
tăm cum ne păcălesc reclamele plătite cu 
bani grei. Dar am nevoie de telefon. Așa că 
semnez un contract care îmi promite mult. 
Știu că o să îmi dea cum vreți voi să îi 
spuneți și mă răcoresc când mă răstesc la 
un robot sau o fătucă angajată unde taxele 
pe muncă sunt mai mici. Trebuie să aleg 
deoarece nu am altă alternativă. Dacă mă 
închid în casă și anulez contractul risc să 
nu mai exist. Dacă nu aleg o bancă, indife-
rent de cât mă enervează toate și nu îmi fac 
cont, nu mai pot comanda online, nu pot 
să mă cazez la un hotel, nu pot închiria o 
mașină. Ca să exist trebuie să aleg. Nu îmi 
folosește la nimic dacă gândesc plecând de 
la false ipoteze. E ca la masă la soacră. Mă-
nânci ce ți se pune pe masă dacă nu vrei 
gâlceavă în familie. Globalizarea crează 
consumatori captivi. Democrația “moder-
nizată” ne oferă același tip de produse ca 
detergenții. Dacă nu vrei să te întorci la 
leșie și săpun de casă, la lighean în loc de 
mașină de spălat, alegi din ce ți se oferă la 
raft. Nu mă amăgesc ca fetele astea tinere 
care cred că fără parabeni înseamnă fără 
conservanți în cosmetică. Ăștia suntem, 
asta producem politic. Din raftul ăsta tre-
buie să aleg. Nu mai fac greșeala din 2016 
să nu votez . Ca să faci copii trebuie să alegi 
un bărbat, sau produsele lui. Ca să exiști în 
lumea asta globală trebuie să alegi din ce ți 
se oferă. Ca eventual să poți schimba legi-
tim producătorul de servicii. După ce ai 
votat reprezentanți capabili de “reprodu-
cere” a valorilor în care crezi. Sau să ai pe 
cine “gratula” legitim în limbaj politic in-
corect. Suntem captivi într-o lume pe care 
am creat-o în goana după confort. E o că-
sătorie unde divorțul nu rezolvă problema. 
Numai lașii fug de consecințe. Supravie-
țuitorii se încăpățânează să rezolve proble-
ma. America, client captiv al Chinei salva-
tă deTrump cel hulit, ne-a învățat cum se 
pot repara greșeli de tipul pierderii a 4 mi-
lioane de locuri de muncă din comoditate. 
Cu sacrificii. Personale. Avem și noi un 
Trump dispus să se sacrifice pentru Româ-
nia First? Personajele de pe scena stagiunii 
nu au “instalaţiile” necesare . Poate în back 
stage? Dacă vor, pot! Cine gândește fără 
prejudecăți câștigă! n

   În uichend l-am văzut, la televizor, pe Amza 
Pellea, într-un film de Sergiu Nicolaescu. Marele 
actor juca mai bine decât fiica sa în rol de socia-
list. Mă bucur că avem tefeliști de toate vârstele și 
de toate sexele.
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Faptul că este prim-vicepreședintele Comisiei 
Europene nu-l scutește pe Timmermans de ata-
curile presei și de criticile venite din partea politi-
cienilor. Nici nu ar avea cum, din moment ce tu-
peul îl dă afară din casă. Am răscolit internetul în 
speranța că am să găsesc ceva semnificativ pentru 
mandatul care îi va zbura de sub fund în mai 
puțin de două săptămâni. Am crezut că voi afla o 
inițiativă, măcar una singură, care să fi revoluționat 
Uniunea Europeană. Efort inutil, nu este nimic 
consemnat. Sau poate nu m-am priceput eu să ca-
ut unde trebuie.

Încă de acum un an, pe 
23 aprilie 2018 dezvăluiam 
că ”simțindu-și sfârșitul 
din sistem aproape, la în-
ceputul anului 2017 Flori-
an Coldea făcea câteva 
mișcări discrete, prin care 
încerca să-și conserve câ-
teva cuiburi de rezistență 
active, pentru a putea fi 
eventual reactivate la vre-
muri mai bune. Astfel că la doar trei luni de la de-
misia acestuia apărea LARICS, sub auspiciile 
Academiei Române. 


